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De zomer is het uitgelezen seizoen om eropuit te gaan. Het is lang 
licht en vaak leent het weer zich ervoor om veel tijd buiten door te 
brengen. En dus gaan we op weg! In deze Vakantiebijbelgids lees 
je over mensen die ook onderweg zijn. Zij komen tijdens hun tocht 
in aanraking met een bijzonder persoon: Jezus. De Bijbelteksten 
en overdenkingen in deze gids helpen je om zelf ook samen met 
Hem op pad te gaan.

De Vakantiebijbelgids is een uitgave van Ark Mission.

Ark Mission gelooft dat het verhaal van de Bijbel hét verhaal 
van liefde, hoop en vergeving is. Daarom willen wij dit verhaal 
vertellen aan mensen in moeilijke situaties: de arme, de eenzame, 
de gevangene, de zieke en de vluchteling. Juist zij hebben het 
hard nodig. Op een eigentijdse manier geven wij dat vorm met 
projecten en producten in binnen- en buitenland.

 www.arkmission.nl
 info@arkmission.nl
 035 647 45 00
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Als amateur-vogelaar trek ik er vaak op uit. De natuur in, en liefst in 
mijn eentje. Dat doe ik tijdens mijn vakanties ook. Texel is mijn favoriete 
vakantiebestemming om vogels te kijken. Liefst ga ik ’s morgens heel 
vroeg, als de natuur wakker wordt. Ik geniet van de zonsopkomst, de 
vogels die al in de schemering beginnen te zingen.

Ik zoek een gebied uit, maar heb meestal geen vaste route. Ik laat 
me leiden door wat ik onderweg tegenkom. Uiteraard vaak vogels, 
maar ook andere diersoorten. En in de vroege ochtend kom je van 
die ‘vreemde vogels’ tegen zoals ik zelf ook ben. Andere vogelaars 
en natuurliefhebbers. Meestal maak ik een praatje, wisselen we onze 
ervaringen uit, en dan trek ik weer verder. Zulke ontmoetingen vind ik  
zó leuk en inspirerend, vooral omdat ze onverwacht op mijn pad komen. 
Na een aantal uren keer ik voldaan terug op onze vakantiestek. 

Het gevoel van voldoening ontstaat onderweg. Op onbekende plekken en 
op ander tijdstippen sta ik meer open voor wat ik zie, hoor, ruik, voel en 
ontmoet dan thuis. Herken je dat? ‘Onderweg’ is niet alleen je levenslijn 
als mens op aarde, maar ook een prachtige metafoor om te ontdekken. 
Onderweg verandert alles om je heen, en wat gebeurt er binnenin jou  
en mij?

Deze Vakantiebijbelgids draait helemaal om het 
op weg gaan met Jezus. Laat je tijdens jouw reis 
verrassen door een echte ontmoeting met Hem. 
Het zou je leven (en je bestemming) totaal kunnen 
veranderen.

Veel leesplezier!

Ruud Kraan 
Interim-directeur Ark Mission

In de zomer zijn we graag onderweg. Dit jaar weten we nog niet hoe 
de vakantie er uit gaat zien. Op het moment van schrijven, zijn de 
mogelijkheden nog zeer beperkt en de vooruitzichten niet hoopvol. Maar 
of we nu op reis gaan naar het buitenland of dichter bij huis genieten van 
onze vakantie, als het even kan zijn we op pad. Al wandelend, fietsend of 
autorijdend leggen we de nodige kilometers af. Wat kan het heerlijk zijn 
om zo onze omgeving te verkennen en nieuwe plekken op het spoor te 
komen!

In de Bijbel zijn mensen ook vaak op weg van A naar B. Zij hebben 
niet zoveel keus als wij vandaag de dag hebben: wilde je in de tijd van 
Jezus ergens komen, dan moesten je eigen benen je daar brengen. 
Mensen waren dagenlang aan het lopen: soms ongetwijfeld saai, soms 
gevaarlijk, en soms ook verrassend. Want stel je voor dat je onderweg 
Jezus tegenkwam – dan gebeurden er vaak wonderlijke dingen! In deze 
Vakantiebijbelgids zien we daar drie voorbeelden van. Elke week nemen 
we een ander Bijbelverhaal onder de loep, waarin Jezus telkens een 
bijzondere rol speelt.

De vaste onderdelen van de dagelijkse bijdragen zijn te herkennen aan  
de icoontjes:
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Voorwoord Onderweg

Colofon

Bijbeltekst

Om over na te denken

Gebed

Ark Mission wenst je een fijne vakantie!

Zonnestralen

Je moet er in de zomer vroeg voor opstaan, maar ze is eigenlijk altijd de 
moeite waard: de zonsopkomst. Of je nu vanaf het strand het eerste licht 
over de horizon ziet piepen of in een kerk de eerste stralen van de dag door 
een glas-in-loodraam ziet vallen, het geeft je altijd het gevoel dat je iets 
bijzonders meemaakt. Want hoewel er niets gewoners is dan de zon die 
elke dag weer opkomt en ondergaat, toch is er tegelijk iets wonderlijks aan 
het verschijnen en weer verdwijnen van de zon.

Deze Vakantiebijbelgids wil je meenemen in de verwondering over dat grote 
licht dat zijn stralen overal op aarde verspreidt. In dat licht zien we veel 
terug van ons eigen Licht, het licht voor de wereld: Jezus. Hij schijnt ons 
bij, Hij verwarmt ons, en Hij nodigt ons uit om Zijn licht en warmte door 
te geven aan anderen.

De vaste onderdelen van de dagelijkse bijdragen zijn te herkennen aan de 
icoontjes:

  Bijbeltekst

  om over na te denken

  gebed

Ark Mission wenst je een fijne vakantie!
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Het zijn soms  ongemakkelijke 
momenten: sta je net met je 
dure smartphone of camera in je 
hand om je heen te kijken op een 
prachtig plein, word je ineens door 
een bedelaar aangesproken. Of je 
misschien iets over hebt voor je 
minderbedeelde medemens?

Waarschijnlijk zou je best een paar 
euro kunnen missen. Maar tegelijk 
vraag je je af waar dat geld terecht 
zal komen. Wordt er echt een 
overnachting of maaltijd van be-
taald, of gaat het geld rechtstreeks 
naar de lokale drugsdealer? En hoe 
zit het met de rest van de lokale 
bevolking? Kunnen zij niet hun 
verantwoordelijkheid nemen?

Juist op vakantie kan het verschil 
tussen arm en rijk pijnlijk zicht-
baar worden. In grote steden leven 
de ‘geslaagden’ en de ‘gefaalden’ 
vaak dicht bij elkaar – de eersten 
in luxe appartementen, de laatsten 
in tochtige portieken. Hoe je er ook 
mee omgaat als deze discrepantie 
zich aan je opdringt, de eerste stap 
is altijd om oog te hebben voor je 
medemens. Het maakt daarbij niet 
uit of diegene arm of rijk is. Het 
gaat erom dat hij of zij een mens 
is, vol liefde door God geschapen. 
Net als jij.

Gebed
Vader, help ons om oog te 
hebben voor de mensen 
die tijdens onze vakantie 
op ons pad komen.

Om over na te denken
Hoe ga jij op vakantie om met 
verschillen tussen arm en rijk?

Er was daar een man die Zacheüs heette, een 
rijke hoofdtollenaar.

Lucas 19:2

Dag 2
Arm en rijk

Week 1
Ik zie jou

Misschien ga je in je vakantie wel-
eens een stad bekijken. Je bent dan 
vaak aangewezen op plattegronden 
die de toeristische trekpleisters 
flink uitvergroten. Zo weet je 
precies wat het bekijken waard is, 
en wat je zeker niet mag missen 
tijdens je wandeling door de stad. 
Apps en websites wijzen ons de 
weg naar de beste restaurants en 
de leukste terrasjes. Bovendien 
laten ze ons zien welke wijken we 
beter kunnen vermijden omdat er 
weinig te  beleven is of omdat er 
veel criminaliteit is.

Jezus gaat bij Zijn reis door Jericho 
heel anders te werk. Hij trekt 
dwars door de stad heen. Geen wijk 

is Hem te slecht, geen straat Hem 
te saai. Met een open blik gaat 
Hij door de stad heen, klaar om 
te ontmoeten wie Hem wil ont-
moeten, om mensen in de ogen te 
kijken, om ook in donkere steegjes 
gesprekken aan te knopen met 
medemensen.

Jezus is in Jericho geen doorsnee 
toerist. Zijn reis heeft andere 
 doelen dan onze vakantietripjes. 
Toch kunnen we iets leren van Zijn 
open blik en onbevangenheid. Op 
die manier kijken we deze week 
ook naar Jezus’ verblijf in Jericho – 
zo kun je tot verrassende inzichten 
komen.

Gebed
Heer, leer ons om net 
als Uw Zoon met een 
open blik om ons heen te 
kijken.

Om over na te denken
Zijn er plekken of mensen die 
jij vermijdt als je een stad gaat 
bekijken? Waarom doe je dat?

Jezus ging Jericho in en trok door de stad.

Lucas 19:1

Dag 1
De stad in

Week 1
Ik zie jou



Hij wilde  Jezus  zien, om te weten te komen 
wat voor iemand het was, maar dat lukte hem 
niet vanwege de menigte, want hij was klein 
van stuk.

Lucas 19:3

In de zomervakantie leven we 
vaak het liefst op een net iets lager 
tempo dan normaal. Als het warm 
is doen we uit loomheid algauw 
een stapje terug, en doordat er 
daglicht in overvloed is voelt het 
alsof we zeeën van tijd hebben. Er 
is geen reden om druk te doen of 
je te haasten. Rustig aan, alles op 
zijn tijd.

Maar soms doet zich een  situatie 
voor waarbij we ons maar wat 
graag inspannen. Bijvoorbeeld 
wanneer iemand je nodig heeft, of 
wanneer er iets leuks te beleven 
is. Hup, in actie, luieren kan altijd 
nog!

Wanneer Zacheüs doorheeft dat 
Jezus in de stad is, zet hij alles op 
alles om een glimp van Hem te 
kunnen opvangen. Door zijn ge-
ringe lengte kan hij weinig zien te 
midden van de mensenmassa, en 
daarom klimt hij in een boom. Zo 
kan hij alsnog zien wie die man is 
van wie iedereen zo hoog opgeeft. 
Voor Zacheüs is Jezus’ komst alle 
inspanning waard. De mogelijk-
heid om Hem beter leren kennen, 
dat is voldoende reden om een 
stapje harder te zetten.

Om over na te denken
Voor wie of wat zou jij net als 
Zacheüs wel in een boom willen 
klimmen?

Gebed
Here Jezus, wij willen U 
graag beter leren kennen.

Daarom liep hij snel vooruit en klom in een 
vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer 
hij voorbijkwam.

Lucas 19:4
Dag 4

Alles op alles

Week 1
Ik zie jou

Als je in een stad of in de natuur 
echt even in alle rust ergens van 
wilt kunnen genieten, kun je vaak 
het beste maar vroeg opstaan. 
Terwijl de rest van de mensen dan 
nog aan hun ontbijt zit, ben jij al 
dat beroemde schilderij, dat mooie 
gebouw of dat adembenemende 
uitzicht aan het bewonderen. Doe 
je dat niet, dan loop je het risico 
om in een drukke mensenmassa 
terecht te komen. Want jij bent 
natuurlijk niet de enige die op 
het idee is gekomen om die ene 
 bezienswaardigheid te bezoeken.

We willen op vakantie maar wat 
graag aan de drukte ont snappen, 
maar soms belanden we van de 

regen in de drup. We willen dan 
ook in onze vakantie veel doen om 
er het maximale uit te halen, en op 
sommige plekken kun je over de 
hoofden lopen. Niet echt de rust-
gevende omgeving waar je zo naar 
verlangt …

Toch zijn er allerlei manieren om 
op vakantie wel te kunnen ge-
nieten van die heerlijke rust. Niet 
alleen door praktische keuzes – ja, 
toch soms even die wekker zetten 
– maar ook door ervoor te  zorgen 
dat je geestelijk tot rust kunt 
komen. Maak tijd voor jezelf, voor 
elkaar, en voor God.

Gebed
Heilige Geest, geef ons de 
rust in ons hart waar wij 
zo naar verlangen.

Om over na te denken
Hoe zorg jij ervoor dat je op 
 vakantie echt tot rust komt?

Dag 3
Drukte

Week 1
Ik zie jou



Op vakantie kun je soms verrast 
worden door de gastvrijheid van 
vreemden. Misschien ben je tijdens 
een reis in het buitenland weleens 
uitgenodigd voor een overnachting 
bij mensen thuis. Of mocht je op 
de camping aanschuiven bij de 
barbecue van de buren. Voor veel 
mensen is dit niet meer dan nor-
maal. Het aanbod afslaan is bijna 
een belediging, men is blij je te 
mogen ontvangen en je te mogen 
verzorgen.

Ook Zacheüs is blij om zijn gast 
bij zich thuis te mogen ont-
vangen. Het is ook nog eens een 
heel bijzondere gast: Jezus Zelf 

heeft aangegeven dat Hij graag bij 
Zacheüs in huis wil zijn. Zacheüs 
heeft ongetwijfeld van alles uit de 
kast getrokken. Misschien ontving 
hij ook niet zo vaak gasten, veel 
mensen wilden immers niets met 
deze verrader te maken hebben.

Maar Jezus is niet bang om met 
Zacheüs geassocieerd te worden. 
Hij laat de mensen mopperen en 
morren, en gaat zonder schroom 
het huis van Zacheüs binnen. 
Hier moet Jezus zijn, en nergens 
anders. Bij het uitschot, bij de 
mensen die vastgelopen zijn. Bij 
zondige mensen, bij ons.

Gebed
Here Jezus, wij nodigen U 
uit om ook in ons huis te 
gast te zijn. Woon in ons 
met Uw Geest.

Om over na te denken
Wie zijn in onze tijd de 
 ‘tollenaars’? Wie worden tegen-
woordig met de nek aangekeken?

Zacheüs kwam meteen naar beneden en ont
ving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die 
dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is 
het huis van een zondig mens binnengegaan 
om onderdak te vinden voor de nacht.’

Lucas 19:6-7
Dag 6

Te gast

Week 1
Ik zie jou

Er zijn soms momenten waar-
op het ons wel goed uitkomt om 
 iemand ‘per ongeluk’ over het 
hoofd te zien. Als we die zeurde-
rige collega of die langdradige 
buurvrouw aan zien komen, zijn 
we toevallig druk bezig met iets 
anders of kijken we net de andere 
kant op.

Jezus had Zacheüs ook gemakke-
lijk kunnen negeren. Het is niet 
vanzelfsprekend om al lopende 
omhoog te kijken om te zien of er 
boven jouw hoofd iemand in een 
boom zit. Toch doet Jezus dat wel. 

Hij kijkt naar de mensen die wij 
misschien liever links zouden laten 
liggen. Zacheüs was namelijk niet 
populair, integendeel. Als hoofd-
tollenaar heulde hij met de vijand 
en perste hij zijn volksgenoten af. 
Maar Jezus ziet hem – niet alleen 
met Zijn ogen, maar ook met Zijn 
hart. Hij spreekt Zacheüs aan: bij 
hem wil Jezus zijn. Hij wil hem 
ontmoeten, met hem in con-
tact komen. Hiermee trekt Jezus 
 Zacheüs uit de anonimiteit, weg uit 
zijn verstopplek. Dat is wat Jezus 
doet: Hij ziet ons, en zet ons in het 
licht.

Gebed
Here Jezus, dank U wel 
dat U ons werkelijk ziet 
zoals wij zijn.

Om over na te denken
Hoe zou het voor Zacheüs zijn 
geweest om door Jezus te worden 
aangesproken?

Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar 
boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar be
neden, want vandaag moet ik in jouw huis 
verblijven.’

Lucas 19:5Dag 5
Anoniem

Week 1
Ik zie jou

‘Vandaag moet ik in jouw huis verblijven’



Tijdens de vakantie ben je in de 
gelegenheid om je leven van een 
afstandje te bekijken. Doordat je 
weg bent uit de sleur en de drukte 
van alledag, kun je zomaar tot ver-
rassende inzichten komen. Je ziet 
jezelf en je dagelijkse bezigheden 
in een ander licht.

Zo’n ervaring moet Zacheüs ook 
gehad hebben. Hij was dan wel 
in zijn vertrouwde omgeving, 
maar door Jezus’ komst komt 
zijn leven plotseling in een nieuw 
licht te staan. We lezen niets over 
diepgaande gesprekken of  wijze 
lessen van Jezus; het feit dat Jezus 
 Zacheüs heeft gezien daar in die 
boom en hem vervolgens  wilde 

ontmoeten, heeft bij Zacheüs 
een grote verandering teweeg-
gebracht. Hij gaat direct tot actie 
over: hij gaat geven in plaats van 
graaien. Een enorme omslag, een 
 nieuwe weg, ingegeven door Jezus’ 
 onverdeelde aandacht voor deze 
kleine, rijke man.

Jezus bereikt Zijn doel met 
 Zacheüs. Hij zegt tegen hem: 
‘Vandaag is dit huis redding ten 
deel gevallen, want ook hij is een 
zoon van Abraham. De Mensen-
zoon is gekomen om te zoeken 
en te redden wat verloren was.’ 
(Lucas 19:9-10) Jezus ziet, vindt en 
redt Zacheüs. Dat is Zijn doel met 
ieder van ons.

Gebed
Wat valt jou op  wanneer 
je je leven van een 
 afstandje bekijkt?

Om over na te denken
Here Jezus, dank U dat U naar de 
aarde bent gekomen om te redden 
wat verloren was.

Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen 
de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn 
 bezittingen geef ik aan de armen, en als ik 
iemand iets heb afgeperst vergoed ik het 
viervoudig.’

Lucas 19:8
Dag 7

Nieuwe weg

Week 1
Ik zie jou

Al ken ik de weg

niet die God met

mij gaat, ik ken

wel mijn Gids.

Maarten Luther



Wanneer je weg bent van huis doe 
je dingen vaak net ietsje anders. 
Je eet anders, doet andere activi-
teiten, komt in een ander ritme en 
praat over andere onderwerpen. 
Heerlijk is dat, om zo even los te 
breken uit je vaste stramien!

Tegelijk kun je in een andere 
 omgeving met andere  gebruiken 
ook ontdekken dat je best heel 
tevreden bent met  bepaalde 
 onderdelen van jouw vaste 
 patronen. Niet voor niets zijn er 
ook veel mensen die in de zomer-

vakantie graag thuis blijven; ze 
genieten van het vertrouwde en 
waarderen het om in hun bekende 
omgeving tot rust te komen.

In het Bijbelverhaal doet de  jongste 
zoon er alles aan om zoveel 
 mogelijk afstand te nemen van de 
gewoontes en de regels die thuis 
gelden. Hoe extremer, hoe beter. 
Maar hij zal algauw ontdekken dat 
de regels van thuis ook een mate 
van veiligheid en zekerheid met 
zich meebrengen.

Gebed
Here God, bewaar ons in 
Uw hand, of we nu thuis 
zijn of in een ver land.

Om over na te denken
Welke dingen doe jij anders 
 wanneer je vakantie hebt?

Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon 
zijn bezit en reisde af naar een ver land, 
waar hij een losbandig leven leidde en zijn 
 vermogen verkwistte.

Lucas 15:13 Dag 2
Losbreken

Als je iets groots wilt ondernemen, 
dan moet je je daar vaak een tijdje 
op voorbereiden. Of het nu gaat 
om een carrièreswitch, een ver-
bouwing, een sportieve prestatie 
of een verre reis, vaak gebeuren 
die dingen niet van de ene op de 
andere dag. Je denkt erover na, je 
verzamelt moed, je zorgt voor de 
juiste benodigdheden, en mis-
schien moet je eerst wel een tijdje 
sparen. Er is geduld voor nodig. 
Maar als het dan eindelijk zover is, 
is de beloning het dubbel en dwars 
waard; je weet waar je het al die 
tijd voor gedaan hebt.

In het bekende verhaal over de 
verloren zoon gaat de jongste zoon 

heel anders te werk. Hij zoekt de 
kortste en makkelijkste weg. Hij 
wil weg, en dus gaat hij. Hij eist 
zijn deel van de erfenis vroegtijdig 
op en pakt zijn biezen. Met een 
vermogen op zak gaat hij op weg, 
de wijde wereld in. Wat hij gaat 
doen en waarom, dat weet hij zelf 
misschien niet eens. Maar hij wil 
weg – koste wat het kost.

Hoe het deze zoon vergaat en op 
welke plekken hij terechtkomt, dat 
ontdekken we deze week. We gaan 
met hem mee op pad, ver van huis. 
Maar de eindbestemming is mis-
schien wel dichterbij dan hij denkt.

Gebed
Vader, wijs ons de weg 
wanneer wij niet weten 
waar we moeten gaan.

Om over na te denken
Hoe bereid jij je voor op grote 
beslissingen of veranderingen?

Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 
De jongste van hen zei tegen zijn vader: 
 “Vader, geef mij het deel van uw bezit  
waarop ik recht heb.” De vader verdeelde  
zijn  vermogen onder hen.

Lucas 15:11-12
Dag 1

Vermogen

Week 2
Ver van huis

Week 2
Ver van huis

‘Hij reisde af naar een ver land’



Soms heb je van die vakanties 
waarin alles mis lijkt te gaan. Het 
regent pijpenstelen, de tent is lek, 
fietssleutels raken kwijt, de buren 
maken lawaai, de omgeving valt 
tegen, … vul zelf maar in. Je had 
je zo verheugd op een paar weken 
ontspanning, maar soms kan een 
vakantie je juist veel extra stress 
en frustratie opleveren. Terwijl de 
kinderen op de achterbank vrolijk 
doorruziën, denk jij bij jezelf: ‘Dit 
nooit weer.’

Tegenslagen zijn onderdeel van 
elke reis. Het is de vraag hoe je 

ermee omgaat. Laat je ze alles-
bepalend zijn, of neem je zelf het 
heft in handen?

De jongste zoon is verrassend 
praktisch ingesteld. Met een lege 
portemonnee en een rammelende 
maag klopt hij aan bij iemand van 
de lokale bevolking. Of hij alsje-
blieft op het land mag werken? 
De zoon heeft geluk, hij vindt een 
baantje. Nou ja, geluk … hij is 
veranderd van een feestvierder in 
een varkenshoeder. En zijn maag 
is nog steeds leeg. De weg van een 
reiziger gaat niet altijd over rozen.

Gebed
Here God, help ons om op 
een goede manier om te 
gaan met de tegenslagen 
die op ons pad komen.

Om over na te denken
Hoe ga jij om met tegenslagen 
onderweg?

Hij vroeg om werk bij een van de inwoners 
van dat land, die hem op het veld zijn varkens 
liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen 
vullen met de peulen die de varkens te eten 
kregen, maar niemand gaf ze hem.

Lucas 15:15-16
Dag 4

Tegenslagen

Wie herinnert zich niet zijn of 
haar eerste zelfstandige vakantie? 
Misschien maakte je niet altijd de 
beste keuzes, maar leerzaam was 
het ongetwijfeld. 

We lazen gisteren hoe de jongste 
zoon tijdens zijn reis helemaal 
losbreekt van alles wat hij thuis 
gewend was. Hij geeft al zijn geld 
uit en doet alles wat God verboden 
heeft. Niemand die hem ziet, hij 
kan doen en laten wat hij wil. Of is 
er toch wel iemand die hem in het 
oog houdt …?

Juist als de jongste zoon zijn ver-
mogen heeft verbrast, komt er een 
hongersnood in het land waar hij 
verblijft. De laatste restjes voedsel 
worden voor torenhoge prijzen 
verkocht, en de zoon kan zich dat 
niet meer veroorloven. Zijn feest-
vakantie loopt uit op een ramp. Hij 
heeft honger, hij heeft dorst, en 
hij weet niet waar hij het zoeken 
moet.

Eigen schuld, dikke bult? Hoewel 
zijn situatie uitzichtloos lijkt, is 
God deze jongste zoon niet uit het 
oog verloren. Hij houdt de  jongen 
vast, ondanks zijn roekeloze 
 gedrag. Zo is God – voor ieder van 
ons.

Gebed
Vader, dank U wel dat 
U ons nooit loslaat. 
Vergeef ons wanneer wij 
 verkeerde wegen gaan.

Om over na te denken
Wanneer heb jij ervaren dat God je 
vasthield, misschien wel ondanks 
jouw verkeerde keuzes?

Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land 
getroffen door een zware hongersnood, en 
begon hij gebrek te lijden.

Lucas 15:14
Dag 3

Keuzes

Week 2
Ver van huis

Week 2
Ver van huis



Het kan je zomaar overvallen, 
wanneer je het het minst  verwacht: 
heimwee. Je kunt nog zo’n mooi 
plekje gevonden hebben en je in 
geweldig gezelschap bevinden, 
maar heimwee overschaduwt dat 
allemaal. Je wilt maar één ding: 
thuis zijn. Je verlangt naar de 
bekende geluiden, je eigen bed, het 
vertrouwde gevoel dat je alleen op 
die specifieke plek hebt. Thuis.

Zo moet de verloren zoon zich 
ook gevoeld hebben. Terwijl hij 
jaloers kijkt naar de peulen die 
de varkens te eten krijgen, wordt 

hij  overspoeld door heimwee. Hij 
ziet in welke stappen hem in deze 
 hachelijke situatie gebracht heb-
ben, en hij kan maar aan één ding 
denken: thuis. Thuis, waar hij de 
weg kent. Thuis, waar hij te eten 
heeft. Thuis, waar zijn familie is.

Heimwee kan maken dat je je 
verloren voelt, net als die jongste 
zoon. Tegelijk betekent heimwee 
ook dát je een thuis hebt, een plek 
waar je helemaal jezelf kunt zijn. 
Dat is rijkdom – ook als je nu nog 
even ver van huis bent.

Gebed
Heilige Geest, breng Uw 
rust in ons hart wanneer 
we ons verloren voelen.

Om over na te denken
Heb jij weleens last van heimwee? 
Hoe ga je hiermee om?

Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem 
 zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de 
hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard 
uw zoon genoemd te worden; behandel mij als 
een van uw dagloners.” Hij vertrok meteen en 
ging op weg naar zijn vader.

Lucas 15:18-20

Dag 6
Heimwee

Tot jezelf komen, hoe doe je 
dat? Sommigen komen helemaal 
tot zichzelf door een dagje naar 
de sauna te gaan, anderen door 
een fietstocht te maken en weer 
 anderen door een goed boek te 
lezen. Maar werkelijk tot jezelf 
komen, écht inzicht krijgen in wie 
je bent en wat je doet, daar is meer 
voor nodig.

Want hoewel wij vaak denken 
dat we onszelf goed kennen, is er 
maar Eén die ons echt door en door 
kent. Hij weet wat we  denken, 
voelen en doen. Hij doorziet onze 

over wegingen en kan precies 
voor spellen hoe wij op bepaalde 
situaties zullen reageren. Zo goed 
kent Hij ons.

Dat kan een beetje eng lijken, alsof 
er continu iemand over je schouder 
gluurt, maar het kan ook een grote 
geruststelling zijn. Want waar jij 
soms verdwaald raakt in allerlei 
mogelijkheden en belemmeringen, 
heeft Hij altijd het overzicht. En 
als je je tot Hem richt, zal Hij je 
helpen om tot jezelf te komen. Hij 
wil tot Zijn doel komen met ieder 
van ons.

Gebed
Vader, dank U wel dat U 
ons door en door kent. 
Kom tot Uw doel met ons.

Om over na te denken
Wat doe jij als je tot jezelf wilt 
komen?

Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De 
dagloners van mijn vader hebben eten in 
overvloed, en ik kom hier om van de honger.

Lucas 15:17
Dag 5

Inzicht

Week 2
Ver van huis

Week 2
Ver van huis



De verloren zoon heeft zich niet 
bepaald netjes gedragen tijdens 
zijn reis. Zijn haastig opgeëiste 
deel van de erfenis heeft hij er 
even haastig doorheen gejaagd. 
Hij ging los, stoorde zich aan God 
noch gebod, en komt nu met lege 
handen thuis. De zoon heeft al 
bedacht wat hij zal zeggen als hij 
zijn vader onder ogen komt; de 
nederige spijtbetuigingen liggen op 
het puntje van zijn tong.

Maar als hij bijna thuis is, gebeurt 
er iets merkwaardigs. Zijn vader 
staat hem op te wachten. In plaats 
van zijn zoon woedend de les te 

lezen, rent hij vol medelijden op 
hem af. Hij omhelst hem, hij kust 
hem, er wordt zelfs feestgevierd!

Dit had de zoon nooit verwacht. 
Ondanks zijn falen wordt hij thuis 
met open armen ontvangen. Het 
is bijna niet voor te stellen wat er 
in zijn hoofd omgaat: wat zal hij 
na deze ontvangst een ander mens 
zijn geworden!

Ook ons ziet God al van verre aan-
komen. Hij staat klaar om ons te 
verwelkomen en om onze komst te 
vieren. Hij wil niets liever dan dat 
wij thuiskomen bij Hem.

Gebed
Vader, dank U dat wij 
altijd mogen thuiskomen 
bij U.

Om over na te denken
Wat is voor jou het meest 
 opvallend in het verhaal over de 
verloren zoon?

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. 
Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, 
viel hem om de hals en kuste hem. [...]  “Laten 
we eten en feestvieren, want deze zoon van mij 
was dood en is weer tot leven gekomen, hij was 
verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen 
feest te vieren.

Lucas 15:20-24

Dag 7
Welkom thuis

Week 2
Ver van huis

Kleurplaat

Kleuren is voor iedereen – hoe jong of oud je ook bent. Pak daarom je 
stiften of kleurpotloden en maak een kunstwerk van deze kleurplaat.

‘Laten we eten en feestvieren’



Om over na te denken
Wanneer werd jij voor het laatst 
door een vreemde aangesproken 
op straat? Hoe was dat?

Gebed
Here Jezus, dank U wel 
dat U aanwezig bent in 
ons midden. 

Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, 
kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen 
mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat 
ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: ‘Waar 
loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze 
somber gestemd staan.

Lucas 24:15-17

Om over na te denken
Hoe ziet jouw favoriete reis-
gezelschap eruit? Wat bespreek je 
met hen als je onderweg bent?

Gebed
Vader, dank U voor de 
mensen die in ons leven 
soms een stukje met ons 
meelopen.

Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen 
op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en 
zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 
Ze spraken met elkaar over alles wat er was 
voorgevallen.

Lucas 24:13-14

Als je samen onderweg bent, of een 
lange wandeling maakt, dan kun 
je mensen op een nieuwe manier 
leren kennen. Op weg van A naar 
B voer je andere gesprekken dan 
wanneer je naast elkaar op de bank 
zit of tegenover elkaar aan tafel. 
Het feit dat je onderweg bent, 
maakt dat je in een ander ritme 
komt.

Thuis praat je vaak over de dingen 
van alledag, maar onderweg gaan 
de gesprekken veelal over wat je 
om je heen ziet; wat je opvalt en 
waar je van geniet. Dat is wat je 
op dat specifieke moment met 
jouw specifieke gezelschap deelt: 
jullie reis, jullie omgeving, jullie 
belevenissen.

Samen op weg gaan schept een 
band. Zo’n band zullen ook de 
twee leerlingen hebben ervaren 
die bij ons bekend zijn geworden 
als de Emmaüsgangers. Zij lopen 
zo’n elf kilometer met elkaar op, 
van Jeruzalem naar Emmaüs. En ze 
hebben genoeg te bespreken: Jezus, 
de grote bevrijder van Israël, is 
gekruisigd. Bovendien is er twijfel 
ontstaan over waar Jezus’ lichaam 
gebleven is. Van de omgeving 
genieten, dat zit er waarschijnlijk 
even niet in voor deze twee leer-
lingen. De komende week lopen we 
een stukje met hen mee.

Buiten zomaar door iemand 
 aangesproken worden, dat gebeurt 
vandaag de dag niet zo vaak 
meer. Vroeger hadden mensen 
elkaar in dat opzicht vaker nodig. 
 Bijvoorbeeld om de weg te vragen 
of om te vragen hoe laat het is. 
 Tegenwoordig is dat bijna niet 
meer nodig. We hebben allemaal 
onze telefoons, en daarmee hebben 
we alle informatie van de wereld 
tot onze beschikking. Spreekt 
iemand je toch aan, dan zijn we 
soms al gauw op onze hoede: wat 
wil diegene van me?

De Emmaüsgangers krijgen 
ook te maken met iemand die 

bij hen aanhaakt. Het is hun 
 geliefde  Jezus, maar de leerlingen 
 herkennen Hem niet. Hun blik 
is vertroebeld, en  waarschijnlijk 
liepen ze met hun neuzen op de 
grond. Jezus vraagt hun niets 
ingewikkelds, en Hij heeft ook 
niets van ze nodig. Geïnteresseerd 
mengt Hij zich in het gesprek: 
‘Waar hebben jullie het over?’

Jezus nodigt zichzelf uit in 
 gesprekken, en soms wandelt Hij 
een stukje mee. Ook met ons, ook 
vandaag.

Dag 1
Samen op weg

Dag 2
Voorbijgangers

Week 3
Een nieuwe 

horizon

Week 3
Een nieuwe 

horizon



Om over na te denken
Hoe bepaal jij je beeld van iemand 
wanneer je diegene voor het eerst 
ontmoet?

Gebed
Here Jezus, onderwijs ook 
ons en maak Uzelf aan 
ons bekend.

Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig 
verstand en bent u zo traag van begrip dat u 
niet gelooft in alles wat de profeten gezegd 
hebben?’ [...] Daarna verklaarde hij hun wat 
er in al de Schriften over hem geschreven 
stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.

Lucas 24:25,27

Om over na te denken
Vertel jij weleens over Jezus aan 
mensen die je niet kent? Waarom 
wel/niet?

Gebed
Heilige Geest, leg ons 
de juiste woorden in 
de mond wanneer wij 
  getuigen van Jezus.

Een van hen, die Kleopas heette,  antwoordde: 
‘Bent u dan de enige vreemdeling in 
 Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen 
gebeurd is?’ Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze 
antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus 
uit Nazaret, een machtig profeet in woord en 
daad in de ogen van God en van het hele volk.’

Lucas 24:18-19

Wat doe jij met je geloof wanneer 
je van huis bent? Neemt het als het 
ware een flink deel van je koffer 
in beslag, of laat je je geloof liever 
thuis op je wachten totdat je weer 
terug bent?

Het kan een bijzondere ervaring 
zijn om op  onbekende plekken –  
in Nederland of in het buitenland 
– kerkdiensten te bezoeken. Ook al 
kun je de taal soms niet verstaan 
en de gebruiken niet helemaal vol-
gen, toch kun je een verbonden-
heid ervaren met medechristenen. 
Je deelt immers in het geloof in 
dezelfde God en je leest uit het-
zelfde Woord.

Sommigen gaan nog een stapje 
verder, en willen op nieuwe plek-
ken graag actief getuigen van hun 
geloof. Ze willen vertellen over wat 
God voor hen betekent en over wie 
Jezus is.

Ook Kleopas getuigt op zijn eigen 
manier van wie Jezus voor hem is. 
Zijn beeld van Jezus is nog beperkt 
en zijn blik nog vertroebeld, maar 
toch vertelt hij over Jezus als ‘een 
machtig profeet in woord en daad’. 
Daar is lef voor nodig; Kleopas 
dacht immers dat hij een vreemde 
voor zich had. Hebben wij dat lef 
ook in ons?

We doen het allemaal, bewust of 
onbewust, op de camping of op 
een terrasje: mensen kijken. Al 
kijkend denken we ons een aardig 
beeld te kunnen vormen van de 
mensen die voorbijkomen. Soms 
 hebben we het misschien wel bij 
het rechte eind. Uit de manier 
waarop mensen  praten en bewegen 
kun je in  sommige gevallen best 
wat afleiden. Maar vaker zitten 
we er ongetwijfeld vreselijk naast. 
 Vooroordelen zijn het, gebaseerd 
op een oppervlakkige waarneming.

De somber gestemde leerlingen 
hebben al wandelend aan  Jezus 
verteld over hun verdriet en 
verwarring. Al die tijd weten zij 
niet wie ze voor zich hebben. Een 

onwetende voorbijganger, dat is 
het beeld dat ze hebben van hun 
tijdelijke reisgenoot. Een beetje 
wereldvreemd ook wel – hij heeft 
immers niet eens gehoord van die 
bijzondere profeet die gekruisigd 
is?

Maar dan gebeurt er iets 
 bijzonders. Jezus heeft de  
ver halen aangehoord, en het lijkt 
erop dat Hij er genoeg van heeft. 
Het on begrip van Zijn reis genoten 
doet iets met Hem. Daarom begint 
Jezus te doen wat Hij al  zovele 
malen heeft gedaan: Hij legt uit, 
Hij verklaart, Hij onderwijst. 
Hij begint te tonen wie Hij is: 
 zoveel meer dan een onwetende 
 voorbijganger.

Dag 3
Verhalen

Dag 4
Onwetend

Week 3
Een nieuwe 

horizon

Week 3
Een nieuwe 

horizon



Gebed
Here Jezus, dank U 
wel dat U zich aan ons 
 openbaart. Verwarm ons 
met Uw liefde.

Om over na te denken
Op welke manier kun jij iets van 
Jezus herkennen in de wereld om 
je heen?

Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij 
het brood, sprak het zegengebed uit, brak het 
en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend 
en herkenden ze hem. Maar hij werd ont
trokken aan hun blik. 

Lucas 24:30-31

Om over na te denken
Hoe voel jij je wanneer het einde 
van een vakantie of een reis in 
zicht komt?

Gebed
Here Jezus, dank U wel 
dat U wilt verblijven bij 
gewone mensen. Ook wij 
nodigen U uit in ons leven.

Ze naderden het dorp waarheen ze op weg 
waren. Jezus deed alsof hij verder wilde 
reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op 
aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij 
ons, want het is bijna avond en de dag loopt 
ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef 
bij hen.

Lucas 24:28-29

Wie weleens een vakantieliefde 
heeft gehad, weet als geen ander 
hoe je op kunt zien tegen het 
 moment waarop je vakantie ten 
einde komt. Je zou altijd wel op 
deze plek willen blijven met deze 
persoon. Geen zorgen, elke dag 
mooi weer, en verzekerd van goed 
gezelschap.

Ook zonder vakantieliefde kan 
dat gevoel je zomaar overvallen 
wanneer het einde van je vakantie 
in zicht komt. Je wilt de ont-
moetingen, de gebeurtenissen 
en de plekken vasthouden en 
 koesteren. Gelukkig kan dat ook 

op allerlei manieren – niet alleen 
met filmpjes en foto’s, maar ook 
door in je gesprekken met anderen 
de mooie herinneringen levend te 
houden.

De Emmaüsgangers hebben geluk: 
hoewel hun reis voltooid is, mogen 
ze toch nog wat langer van Jezus’ 
gezelschap genieten. Ze  kunnen 
geen genoeg krijgen van Zijn 
aanwezigheid en Zijn onderwijs, 
en nodigen Jezus dringend uit om 
bij hen te blijven. Jezus neemt de 
uitnodiging aan; Zijn reis is nog 
niet helemaal ten einde.

Ben jij weleens bekenden tegen-
gekomen op vakantie? Soms 
herken je ze bijna niet, in een 
compleet andere omgeving en 
met andere kleding aan. Maar 
door  iemands manier van doen of 
de wijze waarop iemand je naam 
zegt, kun je iemand plotseling 
 herkennen. Onmiskenbaar, kan 
niet missen!

De twee leerlingen hebben waar-
schijnlijk al meerdere uren met 
Jezus doorgebracht, maar nog 
steeds weten ze niet wie ze voor 
zich hebben. Pas wanneer Hij het 
brood in Zijn handen neemt, het 
breekt, en de stukken uitdeelt, 
herkennen ze hun meester. Ze 
hebben Hem dit misschien al vele 
malen zien doen, en de woorden 

van het zegengebed klinken hun 
vertrouwd in de oren. Dit is hun 
Heer, hun Jezus!

En dan vallen alle puzzel stukjes 
op hun plek. De lessen die Hij hen 
 onderweg leerde, Zijn  scherpe 
 manier van vragen stellen, de 
warmte die Hij uitstraalt … 
‘Brandde ons hart niet toen hij 
onderweg met ons sprak en de 
Schriften voor ons ontsloot?’, 
 zeggen ze tegen elkaar. (Lucas 
24:32) Ze willen Jezus waarschijn-
lijk nog van alles vragen. Maar 
juist nu hun ogen zijn geopend, 
wordt Jezus aan hun blik ont-
trokken. Ze mogen zelf verder, 
met Zijn vuur nagloeiend in hun 
harten.

Dag 5
Vasthouden

Dag 6
Herkenning

Week 3
Een nieuwe 

horizon

Week 3
Een nieuwe 

horizon

‘Blijf bij ons’



Hoe mooi een reis ook is, hoe 
prettig je reisgezelschap ook, soms 
is er niets fijner dan na je vakantie 
weer thuis te komen. In je eigen 
vertrouwde omgeving kunnen je 
nieuwe ervaringen pas echt landen. 
En als je je reisverhalen in geuren 
en kleuren kunt vertellen aan de 
mensen om je heen, kun je nog 
eens extra genieten van de mooie 
tijd die je hebt gehad.

Toch kan thuiskomen soms ook 
aanvoelen als een anticlimax. Het 
was heerlijk om weg te zijn en 
afstand te nemen van je dagelijkse 
beslommeringen, maar nu je thuis 
bent val je direct weer midden in 
het ‘echte’ leven: het leven met 
verplichtingen, met onafgemaakte 
klusjes en vaste patronen. 
Misschien komt de realiteit juist 
wel extra hard binnen nu je er even 
afstand van hebt kunnen nemen.

Of je thuiskomst nu een warm bad 
is of een koude douche, ik hoop 
van harte dat je tijdens je vakantie 
iets hebt mogen meenemen uit 
de verhalen van de reizigers die 

we de afgelopen weken volgden. 
Misschien voelde jij je wel gezien, 
net als Zacheüs. Of soms juist 
wat eenzaam, zoals de verloren 
zoon. Wie weet leerde je Jezus 
wat beter kennen, net als de 
Emmaüsgangers.

Eén ding hebben alle verhalen met 
elkaar gemeen: Jezus maakt het 
verschil. Mag Hij ook het verschil 
maken in jouw leven?

Lianne van Dijk

Gebed
Heilige Geest, help ons 
om anderen te vertellen 
over de vreugde die in ons 
leeft.

Om over na te denken
Welke (reis)verhalen wil jij graag 
aan anderen vertellen na afloop 
van de vakantie?

Ze stonden op en gingen meteen terug naar 
Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen 
aantroffen, die tegen hen zeiden: ‘De Heer 
is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is 
aan Simon verschenen!’ De twee leerlingen 
vertelden wat er onderweg gebeurd was.

Lucas 24:33-35a

Als je iets bijzonders hebt mee-
gemaakt tijdens je vakantie, dan 
wil je dat graag met anderen delen. 
Misschien laat je je vrienden wel 
tot vervelens toe al je foto’s zien, 
of praat je je collega’s de oren van 
het hoofd.

De twee leerlingen kunnen ook 
niet wachten om hun  ervaringen 
met anderen te delen. Nadat 
Jezus aan hun blik onttrokken 
is, veranderen ze resoluut van 
 Emmaüsgangers in Jeruzalem-
gangers. Hoewel ze net het hele 
eind van Jeruzalem naar Emmaüs 
hebben gelopen,  bedenken ze 
zich geen moment. Ze staan op 
en gaan op weg. Wat ze hebben 
mee gemaakt kunnen ze niet voor 

zichzelf houden, dit moeten ze met 
de anderen delen!

En dus lopen ze terug naar 
 Jeruzalem. Daar aangekomen blijkt 
dat zij niet de enigen zijn die de 
opgewekte Jezus hebben mogen 
zien. De verhalen van de anderen 
zijn even enthousiast en hoop-
gevend als dat van hen. Wat een 
blijdschap, wat een opluchting: 
Jezus leeft!

Welke verhalen nemen wij mee 
naar huis? Staan wij te popelen 
om anderen te vertellen over onze 
blijdschap? Neem ook de tijd om 
te luisteren naar de verhalen van 
de mensen om je heen – deel in 
elkaars vreugde.

Dag 7
Reisverhalen

Week 3
Een nieuwe 

horizon
Thuiskomen



Ark Mission vertelt het verhaal van de Bijbel aan de arme,  
de eenzame, de gevangene, de zieke en de vluchteling.

Dat doen we met projecten als:

Vakantie is een fijne tijd waar we mogen genieten met elkaar.  
Maar er zijn ook tijden dat het leven minder leuk is in ons leven,  
of het leven van een naaste.

Ark Mission ontwikkelde daarom een serie  bemoedigingsboekjes. 
Deze boekjes over ziekte, depressie, rouw, angst, ect. laten de 
liefde van God zien en willen daarmee hoop bieden in  moeilijke 
tijden. 

Scan de QR code (of ga naar arkmission.nl/actievakantiebijbelgids),  
laat je adres achter en ontvang gratis een set van 4 van deze boekjes.

De Bajesagenda

De pastorale Bajesagenda geeft steun 
en houvast aan gedetineerden. Elk 
jaar maakt Ark Mission een pastorale 
agenda voor gevangenen.

Vrienden van de Liedjesbijbel

De Liedjesbijbel brengt twaalf jaar lang 
elke maand een nieuw kinderlied uit 
met een bijbelverhaal. Zo willen wij 
ervoor zorgen dat er nieuwe liedjes 
blijven komen die passen bij de huidige 
tijd en die blijvend bijdragen aan de 
geloofsontwikkeling van kinderen.

Voor de Geraniums 

Ark Mission wil generaties met elkaar 
verbinden. Dit doen wij in ons project 
Voor de geraniums, waarbij we onder 
andere kerken handvatten bieden om 
ouderen en gezinnen met elkaar in 
contact te brengen.

Scan de QR codes om meer te lezen over de projecten.
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Geef je antwoord vóór 1 september 2021  
door aan Ark Mission, via www.arkmission.nl/woordzoeker.  

Je kunt hier ook aangeven welke van de drie prijzen  
je het liefste wilt winnen. En maak kans op 1 van de prijzen. 

Deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door de Internationale Bijbelbond.

Woordzoeker
Prijzen

 R O U T E E W M I E H O G

 F I E T S T O C H T N E K

 D O T O E R I S T T Z A R

 W A B P N S W H M E Z V E

 A H P U I D C O L G A E K

 N N O U I I E S U U R R J

 D E H R Z T C R T E E D I

 E T G T I H E O W F I W K

 L I I N A Z R N F E S A E

 I U G P M I O O L E G L R

 N B T J T E K N Z A U E R

 G N I M M E T S E B N N E

 S P L A T T E G R O N D V

UITKOMST:

..................................................................................................................................................................................

De drie Bijbelverhalen uit dit boekje zijn ook in veel kinderbijbels  
te vinden. Kinderbijbels.nl helpt bij het kiezen van een kinderbijbel.  

Ga naar www.kinderbijbels.nl en vind er één die bij jou past!
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Onderweg

arkmission
vakantiebijbelgids

De zomer is het uitgelezen seizoen om eropuit te gaan. Het is lang 
licht en vaak leent het weer zich ervoor om veel tijd buiten door te 
brengen. En dus gaan we op weg! In deze Vakantiebijbelgids lees 
je over mensen die ook onderweg zijn. Zij komen tijdens hun tocht 
in aanraking met een bijzonder persoon: Jezus. De Bijbelteksten 
en overdenkingen in deze gids helpen je om zelf ook samen met 
Hem op pad te gaan.

De Vakantiebijbelgids is een uitgave van Ark Mission.

Ark Mission gelooft dat het verhaal van de Bijbel hét verhaal 
van liefde, hoop en vergeving is. Daarom willen wij dit verhaal 
vertellen aan mensen in moeilijke situaties: de arme, de eenzame, 
de gevangene, de zieke en de vluchteling. Juist zij hebben het 
hard nodig. Op een eigentijdse manier geven wij dat vorm met 
projecten en producten in binnen- en buitenland.

 www.arkmission.nl
 info@arkmission.nl
 035 647 45 00
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